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मी, गॅलिलिओ आता म्हातारा 
झािो आहे आणि आता मी बघ ू
शकत नाही,पि एक काळ होता
जेव्हा मी सगळे तारे बघत
होतो-चंद्र, ग्रह, सरू्य. र्ा
आकाशातीि ग्रहांच्र्ा गतीने 
मिा एक असे सत्र् दाखविे
,ज्र्ामळेु पिूय ब्रम्हांडाच्र्ा बाबत 
आपिी दृष्टी बदिनू टाकिी.र्ा 
सत्र्ािा खूप ववरोध झािा
आणि त्र्ामळेु मी सकंटाच्र्ा 
जगात गेिो.
गॅलिलिओचे सशंोधन आणि
अतंदृष्टी एवढे महान होत ेकी 
आइंनस्टाईनने त्र्ांना 
"आधुननक ववज्ञानचा वपतामह" 
म्हटि.ेपि त्र्ांच्र्ा काळात, 

गॅलिलिओचे सरू्य-कें द्रद्रत सौर 
मडंिाचे ववचार, कट्टरपथंीर्ांनी 
इतकं भर्कंर मानिे की त्र्ांनी 
गॅलिलिओिा ननधमी 
म्हटि,ेत्र्ांना घरात कैद
केि,ेआणि त्र्ांना ववज्ञानावर 
चचाय करार्िा प्रनतबधं केिा. र्ा 
प्रेरिादार्ी कहािीमध्रे्, बोनी 
क्रिस्टेंसन र्ांनी गॅलिलिर्ोिा 
स्वतःिा त्र्ांची कहािी
ऐकविी.



बोनी क्रिस्टेंसेन
मराठी: अश्ववनी बवे 

मी, गॅलिलिओ



प्रस्तावना
अशा जगाची कल्पना करा ज्र्ात घड्र्ाळ, थमायमीटर क्रकंवा 
दरु्बयि नाही. एक असे जग श्जथे कोिीही असे मानत नव्हत ेकी 
पथृ्वी श्स्थर आहे कारि ववशाि सरू्य, द्रदवसा एकदा नतच्र्ा 
भोवती चारी बाजूिा क्रिरतो.
गॅलिलिओचा जन्म वर्य १५६४ मध्रे्, जग जवळजवळ तसेच 
होत.े हे त ेजग होत ेज्र्ात गॅलिलिओने काळ आणि अतंर 
मोजण्र्ासाठी नवनवीन प्रकार वापरून पाद्रहिे आणि वजै्ञाननक 
प्रर्ोग केि.े
खरंतर गॅलिलिओ असे मानत असे की त्र्ांचे सगळ्र्ात 
महत्वपिूय काम ग्रहांच्र्ा गती बाबत आहे पि त्र्ांना खरी 
प्रलसद्धध आकाश ननरीक्षिा मळेु लमळािी. गॅलिलिओ द्वारा 
दरु्बयि ववकलसत करण्र्ाआधी कोिीही चंद्राच्र्ा किा,शिुाच्र्ा 
कडा, सरू्ायवरचे डाग क्रकंवा बधुाचे चंद्र बनघतिे नव्हत.े
अविोकन, प्रर्ोग, गणित, आणि खूप चातरु्ायने गॅलिलिओने 
असाधारि वजै्ञाननक शोध िावि.े प्रवन एवढाच होता की बाकी 
जग त्र्ाचे म्हििे ऐकार्िा तर्ार होत ेका?



मी, गॅलिलिओ गॅिीिी, म्हातारा झािो आहे, आणि 
आता मी बघू शकत नाही,पि एक काळ होता जेव्हा 
मी सगळे तारे बघत असे – चंद्र, ग्रह, सूर्य र्ांनी मिा 
त्र्ांच्र्ा गतीच ेसत्र् दाखविे. एक सत्र् एवढे गहन 
होत ेकी त्र्ामुळे ब्रम्हांडाकड ेबघण्र्ाची आपिी नजर 
बदिून गेिी. एका सत्र्ाची एवढी नाचक्की झािी की 
त्र्ामुळे मिा मोठ्र्ा संकटािा तोंड द्र्ावे िागिे. 

आता मी एक कैदी आहे. मी माझ्र्ा शेवटच्र्ा
द्रदवसापर्तं र्ा लभतंींच्र्ा आत कैदी म्हिून राहण्र्ास 
मजबूर आहे. मी िूट नावाच ेएक वाद्र्रं्त्र वाजवतो 
आणि जेव्हा मी नाइद्रटगेंिच ेगािं ऐकतो तवे्हा मिा 
कळत ेकी रात्र होईि. खरंतर अंधारात मी हळूहळू मरत 
आहे, मिा माझ्र्ा सुरुवातीची वर्े, सूर्ायचा प्रकाशाने 
भरिेल्र्ा द्रदवसांची आठवि रे्ते.



मी माझ्र्ा आईवडडिांचा पद्रहिा मुिगा होतो आणि त्र्ांच्र्ा डोळ्र्ातिा 
तारा होतो. त्र्ांच ेजीवन माझ्र्ा अवतीभवती असे. वडडिांच्र्ा ववद्र्ाथीद्वारे 
वाजविेल्र्ा िुटच्र्ा धून आमच ेघर भरवून टाकत आणि मग धून कमी होत 
जात. जसजसा काळ गेिा, आमच ेकुटंुब वाढत गेिे. मग वपसाचे आमच ेघर 
संगीताने गुंजत असे.

प्रत्रे्क मोसमात, मी सेंट एंड्ररू्ज चचयची साविी पडिेिी आणि 
रेंगाळिेिी पाद्रहिी आहे. मग मी ववचार करे- रोज साविीचा आकार 
थोडा-थोडा का बदितो.

वडडिांनी मिा संगीत आणि गणित लशकविे आणि मिा त्र्ा 
दोघांच्र्ा मधिा मेळ म्हिजे संगीत लसद्धांत समजाविे. त्र्ांच्र्ा 
िांनतकारी ववचारांनी संगीत परंपरेिा आव्हान द्रदिे आणि त्र्ाच 
बरोबर अधधकारी व्र्क्तींना नाराज केिे.

“प्रत्रे्क व्र्क्तीिा प्रवन ववचारण्र्ाची परवानगी पाद्रहजे,” त्र्ांनी 
जोर देऊन ववचारिे, “आणि प्रत्रे्कािा सत्र्ाचा शोध घेण्र्ाचा 
मोकळीक पाद्रहजे.”



अकरा वर्ायचा असतांना, मिा औपचाररक लशक्षिासाठी विोम्ब्रोसाच्र्ा 
मठात पाठविे. नतथिे पववत्र, ववद्वतापूिय जीवन मिा आवडिे, आणि म्हिून 
मी एक लभक्षुक होण्र्ाच ेठरविे.

पि वडडिांनी िवकरच त्र्ा ववचाराचा शेवट केिा. त्र्ांनी मिा वपसािा 
परत बोिाविे. त्र्ांनी मिा ववववववद्र्ािर्ात धचक्रकत्सेचे लशक्षि घेण्र्ासाठी 
आणि एक डॉक्टर होण्र्ाचा ननियर् घेतिा. पि गणितात मिा खूप मजा रे्त 
असे आणि डॉक्टरीचा अभ्र्ासाने मिा कंटाळा रे्त असे. काही वर्े आणि 
काही मतभेदां नंतर मी कोित्र्ाही पदवीलशवार् पदवीच ेववववववद्र्ािर् 
सोडून द्रदिे.

पि एका चतुर मांजरीसारखा मी माझ्र्ा पार्ावर उभा राद्रहिो.
फ्िोरेंसच्र्ा घरात मी वडडिांना संगीताच्र्ा प्रर्ोगात मदत केिी. मी गणित 
लशकविे आणि सावयजननक व्र्ाख्र्ान द्रदिे. त ेइतके िोकवप्रर् झािे की 
शेवटी मिा वपसा ववववववद्र्ािर्ात लशकवण्र्ाच ेआमंत्रि आिे. हो! हे तचे 
ववववववद्र्ािर् होत ेजे मी कोितीही पदवी  न घेता सोडून द्रदिे होत.े

गॅलिलिओ आणि त्र्ाच्र्ा वडडिांनी परीक्षि केिे की एखाद्र्ा 
तारेची िांबी, ताि आणि जाडी एखाद्र्ा सुरावर कसा प्रभाव करत,े

जेव्हा तारेिा झटका बसतो.



खरंतर, मी वपसामध्रे् 
िोकवप्रर् नव्हतो. मी पंचवीस 
वर्ायच्र्ा वर्ात परंपरेचा नतरस्कार 
केिा. सगळ्र्ात आधी एक 
प्रोिेसरचा बोणझि कपड ेघािार्िा 
नकार देऊन, मग अॅररस्टॉटिच्र्ा
भौनतकच्र्ा पववत्र ननर्मांवर एक 
वाद उभा केिा.

प्रलसद्ध प्राचीन रू्नानी
दाशयननक अॅररस्टॉटिने दावा केिा 
होता की कोितीही जड कोित्र्ाही 
हिक्र्ा  वस्तूच्र्ा तुिनेत वेगाने 
खािी पडत.े मिा ती गोष्ट 
अमान्र् होती. माझ ेम्हििे लसद्ध 
करण्र्ासाठी मी वपसाचा झुकिेल्र्ा 
लमनारवरून वेगवेगळ्र्ा वजनाच्र्ा  
दोन तोफ्र्ाच ेगोळे टाकिे. आणि 
जशी मी भववष्र्वािी केिी होती. 
त ेठीक त्र्ाच गतीने पडिे. पि 
वैज्ञाननक लसद्धांत मांडूनही  
जनतनेे सत्र् मानिे नाही. 
त्र्ानंतर मिा वपसा 
ववववववद्र्ािर्ात अध्र्ापनासाठी 
बोिाविे नाही.



१५९२च्र्ा द्रहवाळ्र्ात, पडुआ ववववववद्र्ािर्ाने मिा लशकवण्र्ासाठी 
बोिाविे. नतथे वेतन चांगिे होत ेआणि मिा माझ्र्ा प्रर्ोगासाठी अधधक 
वेळ लमळािा असता. मी वपसा मध्रे् चचय मध्रे् एक िटकिारे झंुबर 
पाद्रहिे त ेमागेपुढे हित होते पँन्डुिमसारखे त्र्ाच ेदोिन, वेळेिा 
धचश्न्हत करत असे. त्र्ाच्र्ा आठविीमुळे मिा ग्रहांची गतीचा मोठा 
अभ्र्ास करण्र्ासाठी पे्रररत केिे. ज्र्ात पँन्डुिम आणि वेळ 
मोजण्र्ाच्र्ा शक्र्ता होत्र्ा.

पडुआ आणि जवळच्र्ा व्हेननसमध्रे्,माझा तारा तजेाने चमकिा.
ववनीलशर्न नौसेना आपल्र्ा जहाजावर वल्हे कुठे ठेवार्च?े त्र्ाबाबत 
त्र्ांनी माझा सल्िा माधगतिा. मी एका सरळ कंपास तर्ार केिा, जो 
जद्रटि गणित करण्र्ासाठी सक्षम उपकरि होत ेजे सेनेसाठी खूप 
उपर्ोगी होत.े

हो, माझ ेकंपास ही एक असाधारि सििता होती पि जे काही 
पुढे होिार होत ेत्र्ाच्र्ापुढे त ेतुच्छ होत.े



कॉनकेव (अवति) िेंस 
प्राथलमक िेंस

बघण्र्ासाठी िेन्स कॉन्वेक्स (उत्ति) िेन्स

प्राथलमक िेन्स

व्हेननसमध्रे् एक नवीन डच गॅजेटच्र्ा बाबत अिवा पसरत 
होत्र्ा. त ेउपकरि दरूच्र्ा वस्तंूना मोठे दाखवण्र्ासाठी एक सक्षम 
स्पाईग्िास होता. मिा तो ववचार खूप आवडिा आणि मी त्वररत तसे 
एक उपकरि तर्ार करार्िा सुरुवात केिे. मी िेन्सच ेडडझाईन केिे 
आणि त्र्ािा घासार्िा सुरु केिे. काही आठवड्र्ातच, मी हातात, 
जगातिी पद्रहिी दरु्बयि घेतिी होती.

व्हेननसच ेपाद्री आणि लसनेटर हे माझी दरु्बयि बघण्र्ाची संधी 
लमळावी म्हिून अधीरतनेे घंटी टॉवरच्र्ा कड्र्ावर वाट बघत असत.
दरु्बयिीच्र्ा माध्र्मातून त्र्ांनी क्षक्षनतजावर छोटी जहाजे बनघतिी-
असे जहाज काही तासानंतर िक्त डोळ्र्ांनी द्रदसत नाही. त ेमाझ्र्ा 
नवीन रचनेने चक्रकत झािे होत.े

पि मी दरु्बयिीवर समाधानी नव्हतो. मिा दरु्बयिीची शक्ती 
वाढवण्र्ासाठी पूिय उन्हाळ्र्ात काम केिे.

बघण्र्ाची िेन्स 



३० नोव्हेंबर त े१९ डडसेंबर १६०९िा गॅलिलिओ 
द्वारे तर्ार केिेिे चंद्राच्र्ा किांच ेधचत्र

मग, एका पानगळीच्र्ा रात्री मी आपिी दरु्बयि आकाशाकड ेउचिून चंद्र बनघतिा. 
आवचर्यजनक! अॅररस्टॉटिने र्बिकुि एका गुळगुळीत चंद्राच ेवियन केिे होत,ेपि मिा 
चंद्रावर डाग द्रदसत होते. आणि मग चंद्राच्र्ा पिीकड े.... मी ताऱर्ाचंी अनंत दनुनर्ा 
– आणि बुध बनघतिा. बुधाच्र्ा चारी बाजूिा चार छोटे खगोि चंद्र क्रिरत होत ेजो 
कधी आधी बनघतिे नव्हत.े

आठ आठवड ेमी थंडीत आपिी रात्री घािवल्र्ा,ब्रहमांडाचा शोध घेतिा, आणि 
चमकदार, अपूिय चंद्राच ेववस्ततृ रेखाधचत्र काढिे.

त्र्ा द्रहवाळ्र्ाच्र्ा शेवटी, १६१० मध्रे्,मी आपिे ननष्कर्य "द स्टाररी मेसेंजर" 
नावाच्र्ा पुस्तकात प्रकालशत केिे. पुस्तक त्वररत ववकिे गेिे. सवय रु्रोप 
चंद्र,बहृस्पती आणि माझ्र्ाबद्दि बोिू िागिे. अचानक िोक माझी तुिना क्रिस्टोिर 
कोिंबस बरोबर करू िागिे.

माझी प्रलसद्धी एवढी दरूपर्तं पसरिी की टस्कनीचे ग्रैंड ड्रू्क, कोलसमो II ड े
'मेडडसीने मिा फ्िोरेंस मध्रे् आपल्र्ा दरबारात रे्ण्र्ाच ेआमंत्रि द्रदिे. आता मी सवय 
वेळ, आकाश अध्र्र्न करू शकत होतो. आता मी सूर्ायवर काळे डाग आणि शुि 
ग्रहाच्र्ा बदििाऱर्ा किांचा अभ्र्ास करू शकत होतो.

२३ जून,१६१३  २६ जून, १६१३  
आपल्र्ा कक्षेवर सूर्ायबरोबर क्रिरत सूर्ायच्र्ा डागांवर गॅलिलिओच्र्ा 

ननरीक्षिामुळे प्रवन ववचारिे गेिे: पथृ्वीपि आपल्र्ा अक्ष्र्ावर क्रिरत ेका? 



मी माझ्र्ा दरु्बयिीने ग्रहांबरोबर सूर्य आणि चंद्र पि बनघतिे. मी एक 
सत्र् बनघतिे. मी बनघतिे सूर्य ब्रहमांडचा कें द्र आहे आणि पथृ्वी आणि 
बाकी सगळे ग्रह त्र्ाच्र्ा चारीबाजूिा क्रिरत होत.े माझ्र्ा र्ा सत्र्ामुळे र्ा 
िोकवप्रर् धारिेच ेखंडन केिे, क्रक सूर्य, चंद्र, ग्रह आणि सगळे बाकी तारे 
एका श्स्थर पथृ्वीची पररिमा करतात. अॅररस्टॉटिने हा लसद्धांत जवळजवळ 
दोन हजार वर्े आधी सांधगतिा होता. टॉिेमीने काही काळानंतर तो पररष्कृत 
केिे, आणि कॅथलिक चचय ने तो कार्म ठेविा.

जेव्हा गरीब कोपरननकसने माझ्र्ा जन्माच्र्ा शतकापूवी, सूर्य-कें द्रद्रत 
ब्रहमांडाचा प्रस्ताव ठेविा, तवे्हा प्रत्रे्कजि त्र्ावर हसिे. पि कोपरननकस 
जवळ आपिा लसद्धांत लसद्ध करण्र्ासाठी कोितीच पद्धत नव्हती-
त्र्ाच्र्ाजवळ कोितीच दबुीि नव्हती.

दबुीिीने मी बनघतिं की बहृस्पनतच ेचार छोटे खगोिीर् चंद्र,
बहृस्पनतच्र्ा चारीबाजुिा क्रिरतात, त ेपथृ्वीच्र्ा चारी बाजूिा क्रिरत 
नाहीत जे िोकांना वाटत होत.े

नंतर मी शुिच्र्ा किा पि ररकॉडय केल्र्ा. त्र्ांच्र्ा प्रदक्षक्षिेच्र्ा  
संख्र्ा, एका पप्रदक्षक्षिेचा काळ, आणि शुिाच्र्ा ववलशष्ट च्म्केने लसद्ध 
केिे की तो पि सूर्ायच्र्ा चारी बाजूिा क्रिरतो, पथृ्वीच्र्ा चारी बाजूिा 
नाही आणि जर शुि, सूर्ायची पररिमा करत असेि तर इतर ग्रह पि 
तसेच करत असतीि, जसे कोपरननकसने ववचार केिा होता.

शुि, सूर्ायची पररिमा करतो आणि सूर्ायचा प्रकाशािा परावनतयत करतो.
मी कोपरननकसचा सूर्य-कें द्रद्रत लसद्धांताच्र्ा बाबत लिहिे. मी त्र्ांच्र्ावर 

श्जथं शक्र् होईि नतथं व्र्ाख्र्ाने द्रदिी. िोकांनी माझ्र्ा म्हिण्र्ावर संशर् 
आणि अववववास दाखविा. िोक रागरागाने म्हिािे की माझ ेलसद्धांत कॅथोलिक 
चचयच्र्ा ववरुद्ध आहेत. त्र्ांच्र्ा मत ेमी एक धमय ववरोधी आहे.

मग, १६१६ मध्रे्, एका चचयच्र्ा एका कमेटीने ननियर् द्रदिा की सूर्य-कें द्रद्रत 
ब्रहमांडचा ववचारच धमय ववरोधी आहे. मिा रोमिा जाण्र्ाचा आदेश द्रदिा गेिा.
नतथे पोपच्र्ा प्रनतननधींनी मिा कोपरननकसच्र्ा लसद्धांताची वक्रकिी बंद 
करण्र्ास सांधगतिे, क्रकंवा त्र्ाच ेपररिाम भोगण्र्ाची धमकी द्रदिी. मिा स्पष्ट 
रूपाने श्जओडायनो ब्रूनोच्र्ा जीवनाचा पररिामाची आठवि आिी. ब्रूनो हा 
कोपरननकसचा लशष्र् आहे. त्र्ािा सात वर्य कैदेत बंद होता आणि शेवटी त्र्ािा 
जाळून मारून टाकिे होत.े.



वपसू (फ़्िी) कुटकी (नैट) क्रकड (मॉथ)

म्हिून सात वर्ायपर्तं मी एकदम गप्प राद्रहिो.मी िेन्स 
तर्ार करण्र्ाच ेकौशल्र् सांभाळिे, अध्र्र्न आणि िेखन 
केिे,आणि दबुीिी लशवार् मार्िोस्कोप तर्ार केिा. माझ्र्ा 
सूक्ष्मदशयकाने मी छोट्र्ा छोट्र्ा क्रकटकांचा मोठा आनंद 
घेतिा.वपसू भर्ानक द्रदसत असे,पि कीटक आणि नेट खूप सुंदर 
द्रदसत असे. आणि ववशेर् रूपाने एक आवचर्यकारक गोष्ट होती 
ज्र्ात मावर्ा एखाद्र्ा आरवर्ासमोर उभ्र्ा राहून उिटे चािू 
शकत.े त्र्ात आपिे अशी क्रकमर्ा होती पि तुम्ही सूर्य, चंद्र 
आणि तारर्ांशी तुिना करू शकतो का?

शेवटी माझ्र्ासाठी एक दार उघडिे. माझा जुना लमत्र माक्ऱिर्ो 
बारबेररनी पोप झािा. त्र्ाने मिा रोमिा बोिाविे आणि मिा 
सूर्य-कें द्रद्रत लसद्धांताच्र्ा बाबतीत लिहण्र्ाचे स्वातंत्र द्रदिे, पि 
त्र्ाने सांधगतिे की त ेिक्त ववचाराच्र्ा रुपात लिही, एक 
सत्र्ाच्र्ा रुपात लिहू नको. र्ापेक्षा कोितीच गोष्ट मिा अधधक 
खुश करू शकिी नसती. नवीन आशा आणि उत्साहाच्र्ा बरोबर 
मी परत एकदा माझ ेिक्ष आकाशावर कें द्रद्रत केिे.



डॉक्टरचा मुखवटा आणि कपड ेत्र्ािा प्िेग पासून वाचवत असत.
"डार्िाग ऑन द टू चीि वल्डय लसस्टम्स" पुस्तकावर मी सहा 

वर्ायपर्तं काम केिे. मी नेहमी आजारी राहत असे आणि आता मी 
तरूि नव्हतो. माझ ेपुस्तक िवकर लिहून व्हावे म्हिून मी व्र्ाकूळ 
झािो होती,पुस्तक छापावे आणि िोकांनी त ेवाचावे. मिा वाटत होत ेकी 
सूर्य ववरुद्ध पथृ्वी कें द्रद्रत ब्रम्हांडावर िोकानी आपिे तकय  सांगावे,आणि 
त्र्ा मुद्दावर चचाय करावी.पि जसे पुस्तक छापण्र्ासाठी तर्ार झािे 
तसे, बुबोननक प्िेगन,े फ्िोरेंसिा उद्ध्वस्त केिे आणि मग पूिय शहर 
थांबून गेिे.

शेवटी दोन वर्ायनंतर माझ ेपुस्तक प्रकालशत झािे. ते फ्िोरेंसमध्रे् 
त्वररत ववकिे गेिे. ज्र्ावर िोकांनी आनंद आणि आवचर्य जाहीर केिे.

पि रोमिा पाठविेल्र्ा प्रतींच ेकार् झािं? नतथून काही उत्तर आिे 
नाही. मी वाट बनघतिी आणि मिा त्र्ाबद्दि काळजी वाटिी. पोप 
प्रसन्न होत ेका? मग सहा मद्रहने ननघून गेिे.

मग मिा एक भर्ानक बातमी लमळािी. माझ्र्ा शत्रूंच्र्ा एका 
समुहाने पोपच ेकान भरिे की मी माझ्र्ा पुस्तकात "डार्िाग ऑन 
द टू चीि वल्डय लसस्टम्स" मध्रे् पोपिा एक मूखय दाखविे आहे.पि 
तसे करण्र्ाचा माझा ववचार नव्हता. तरीही पोप माझ्र्ावर नाराज 
होत.े माझ्र्ा पुस्तकाच ेववतरि त्वररत थांबविे गेिे.



आकाशात अंधार पसरिा आणि माझ्र्ा चारी बाजूच े
दरवाजे बंद झािे.

एक मद्रहन्र्ानंतर, मिा चचयच्र्ा न्र्ार्ािर्ीन सलमती 
पुढे दावा चािवण्र्ासाठी रोमिा बोिाविे गेिे. माझा 
अपराध? महीने बाद, मुझ ेचचय की न्र्ानर्क जाचं सलमनत 
के सामने मुकदमा चिाने के लिए रोम बुिार्ा गर्ा. मेरा 
अपराध? धमयहीन आणि कोपरननकसच्र्ा लसद्धांताचा पुरावा 
केिा.

माझी लशक्षा? 

बाकी द्रदवसांसाठी मिा घराच्र्ा लभतंीत कैद केिे. 
माझ्र्ा सगळ्र्ा िेखनावर बंदी घातिी गेिी. मिा शेवटचा 
झटका तवे्हा बसिा जेव्हा इंश्क्वश़्िशनने माझ्र्ा ववरुद्ध 
कोटायने केिेल्र्ा आदेशाच्र्ा प्रती सवय रु्रोप मधीि 
शहरातल्र्ा लभतंीवर िावल्र्ा गेिी.हा माझा मोठा अपमान 
होता.



आता आपि इथं आहोत, सत्र् आणि एक अंध म्हाताऱर्ां
मािसािा,अकेट्रीच्र्ा पहाडामध्रे् कैद केिे गेिे. तुम्ही एखाद्र्ा 
म्हाताऱर्ािा कैद तर करू शकतात,पि सत्र्? सत्र्ािा वाचण्र्ाचा 
त्र्ाची एक पद्धत असत.े



शवेटचे शब्द 
खरंतर गॅलिलिओिा त्र्ांच्र्ा शवेटच्र्ा द्रदवसात कैद केिे 
गेिे होत.ेपि त्र्ांच्र्ा ववचारांनी आपिी मळेु रुजविी होती.
काळा बरोबर गॅलिलिओ कडून पे्ररिा घेत इतर वजै्ञाननकांनी 
लसद्ध केिे की गॅलिलिओ, सौर मडंिाच्र्ा बाबत खरे होत,े
चाििाऱर्ा वस्तवूर त्र्ांनी गॅलिलिओच्र्ा लसद्धांतांचा 
ववस्तार केिा, आणि त्र्ांच्र्ा सशंोधनात सधुारिा केिी.
गॅलिलिओचे र्ोगदान इतके व्र्ापक होत ेकी अल्बटय 
आइंस्टीनिे त्र्ांना "आधुननक ववज्ञानाचे जनक“ म्हटि.े
१९९२ मध्रे्, गॅलिलिओच्र्ा दाव्र्ाच्र्ा चार शतकानतंर,
कॅथलिक चचयने अधधकृतपिे स्वीकार केिे की
गॅलिलिओची ननदंा करिे ही त्र्ांची चूक होती आणि 
सरू्ायिा आपल्र्ा सौर मडंिाचा कें द्र घोवर्त करिे बरोबर 
होत.े

फ्िॉरेंसमध्रे् उिीजी गॅिरीमध्रे्, गॅलिलिओची एक मूती.
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१९८९ - नासाने बहृस्पनतच्र्ा चंद्रांचा शोध घेण्र्ासाठी के चंद्रमाओं 
"गॅलिलिओ" नावाचे एक अतंररक्ष र्ान िॉन्च केि.े
१९९५ - "गॅलिलिओ" जुवपटर (बहृस्पनत) ग्रह वर पोहचिे.


